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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 30.09.2016 al
06.10.2016).
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la
Generalitat de Catalunya
202-00039/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 36513; 36573).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.09.2016 al 14.10.2016).
Finiment del termini: 17.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 35923).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016,
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no
obligatòries
250-00559/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes
oficials del Govern
250-00561/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb
implant coclear
250-00562/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis
sanitaris
250-00563/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades
en territoris inundables
250-00564/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.09.2016 al 10.10.2016).
Finiment del termini: 11.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb
Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de
fomento de la atención a personas que sufren Alzheimer y a sus familiares, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La enfermedad de Alzheimer afecta a 112.000 catalanes y es la principal causa
de demencia en personas mayores de 65 años, según datos de la Generalitat de Ca
talunya correspondientes al año 2015. Actualmente, el Alzheimer representa uno de
los problemas más importantes de salud del siglo xxi y se estima que a nivel mun
dial se podría alcanzar la cifra de 45 millones de personas afectadas por esta enfer
medad hasta 2050.
Es necesario aumentar la sensibilización y visualización de la enfermedad, con
el objetivo de que la sociedad sea consciente de la situación a la que se enfrentan las
personas que tienen la enfermedad, así como a sus cuidadores.

3.10.25. Propostes de resolució
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De igual manera es muy pertinente una acción global coordinada por parte de
las administraciones públicas para facilitar la calidad de vida de los enfermos, cui
dadores y familiares y como éstos gestionan el desarrollo de la enfermedad.
Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud declaró el día
de hoy, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Impulsar campañas de sensibilización y visualización de la enfermedad de
Alzheimer que tengan cobertura territorial en todo el territorio de Cataluña.
2. Impulsar la construcción de centros de día públicos y concertados especializa
dos en Alzheimer que proporcionen atención adecuada diferenciando el grado para
ayudar a mantener funciones cognitivas el mayor tiempo posible.
3. Ampliar los conciertos a todos los centros privados especializados en Alzhei
mer que así lo soliciten, para ampliar la máxima cobertura dentro del territorio ca
talán.
4. Impulsar la construcción de centros Respir y residencias especializadas públi
cas y concertadas especializadas en Alzheimer.
5. Crear un servicio de atención integral destinado a informar y asesorar a fami
lias y cuidadores de familiares de personas con Alzheimer.
6. Poner a disposición de los pacientes de Alzheimer servicios y programas
orientados a mantenerlos en su entorno de vida habitual, así como informar y ase
sorar a las familias y cuidadores de estos pacientes.
7. Poner a disposición de los cuidadores y de las familias de los pacientes progra
mas y servicios de apoyo psicológico.
8. Mejorar y visualizar el reconocimiento social de los cuidadores familiares de
las personas con Alzheimer.
Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El Roser,
del Poal
250-00571/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 36274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, María José
García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de la nova escola El Roser
al Poal (Pla d’Urgell), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya
ment, amb el text següent:
Exposició de motius

L’escola El Roser del municipi del Poal (Pla d’Urgell) es troba ubicat als baixos
de l’ajuntament des de fa 50 anys, qui va cedir els terrenys al Govern de la Genera
litat per tal de que es podessin iniciar les obres del nou centre, tal com reclamava
el propi Govern des de l’any 2003. Concretament, el consistori ha destinat 317.000
euros de dos partides del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per urbanitzar els
terrenys cedits a Ensenyament per edificar la futura escola. Aquesta quantitat suposa
3.10.25. Propostes de resolució
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el 80% del pressupost anual del consistori. El departament d’Ensenyament va pre
sentar un projecte l’any 2011 amb un cost d’1,2 milions d’euros.
L’Ajuntament del Poal ha habilitat per aquest curs 2016-2017 un nou espai en les
instal·lacions de l’escola per acollir una guarderia rural, el primer centre d’aquestes
característiques en la comarca del Pla d’Urgell. Aquesta nova figura de centre edu
catiu s’ha establert per aquells municipis que tenen una matrícula d’1 a 3 anys infe
rior als deu alumnes. És un servei que permet que en municipis petits, les famílies
puguin disposar de guarderia i no haver de desplaçar-se a poblacions pròximes.
Actualment, el centre compta amb 43 alumnes, però pel proper curs 2017-2018
està previst que el nombre d’alumnes a Infantil sigui de 21 i no hi haurà espai sufi
cient per acollir-los en les actuals instal·lacions. A més, s’afegeixen altres qüestions
que no afavoreixen a l’alumnat com és la poca superfície destinada a l’esbarjo i que
els alumnes han de sortir al carrer per anar d’una classe a una altra.
L’ajuntament, que desenvolupa la seva activitat a la primera planta, acull també
el consultori mèdic, i no pot ampliar les seves dependències a la planta baixa, ocu
pada per les aules.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre
senta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Revisar el projecte de la nova escola El Roser al municipi del Poal (Pla d’Ur
gell) per adequar-lo a les necessitats actuals i, modificar-lo, si s’escau.
2. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 la dotació neces
sària per a dur a terme l’execució de les obres de la nova escola El Roser al municipi
del Poal (Pla d’Urgell) i el centre de guarderia per tal de que pugui entrar en funcio
nament el proper curs 2017-2018.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, María José García
Cuevas, diputades, GP PPC

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 36275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situa
ció humanitària al Ièmen, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

Tot i que el terrorisme i la violència com a mitjà de dirimir conflictes polítics ja
era present al Iemen abans de l’esclat de l’actual conflicte militar, el cert és que d’en
çà de l’inici de l’actual guerra civil iemenita, l’any 2015, la població civil iemenita
ha estat exposada a un grau extraordinari de violència, exacerbat fins al seu apogeu
a partir de la intervenció militar encapçalada per l’Aràbia Saudita.
Segons Amnistia Internacional, Human Rights Watch i altres organitzacions de
fensores dels Drets Humans, durant el transcurs del conflicte, encara en marxa, to
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tes les parts en conflicte han comès crims de guerra i altres serioses violacions dels
Drets Humans, amb impunitat.
La població del Iemen l’any 2013 era d’aproximadament 25 milions de persones.
Com a conseqüència de la confrontació bèl·lica i dels mètodes emprats per les parts
en conflicte, actualment 12 milions de iemenites necessiten ajuda alimentària, prop
de 13 milions de iemenites no tenen accés a aigua neta, mentre 15 milions de ieme
nites no tenen accés a assistència mèdica degut a la destrucció de centres de salut
o al seu tancament, i a la manca de medicaments i subministraments mèdics, i als
talls de subministrament elèctric. Es calcula que hi ha uns 2,4 milions de persones
desplaçades a l’interior del Iemen, i unes 180.000 persones refugiades a causa del
conflicte, xifres que podrien fàcilment empitjorar en cas de prosseguir el conflic
te bèl·lic. També, és clar, podria empitjorar la xifra de víctimes civils, que algunes
fonts situen en unes 26.000 el darrer any, de les quals aproximadament 9.200 són
víctimes mortals. La situació humanitària és catastròfica, mentre que la violació del
dret internacional i dels drets humans és una pràctica quotidiana al Iemen.
Les infraestructures del país i el ric patrimoni històric iemenita estan patint tam
bé els estralls causats per les campanyes de bombardejos aeris que s’han intensificat
d’ençà de la intervenció militar encapçalada per l’Aràbia Saudita. Els danys en les
infraestructures requeriran un ingent esforç per a la seva reconstrucció, mentre que
les pèrdues del patrimoni històric es poden qualificar d’irreparables.
Les diverses crides a cessar les hostilitats, així com les diverses iniciatives de
pau, han fracassat fins al moment actual.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la seva solidaritat amb la població civil iemenita que pateix les con
seqüències del conflicte armat, i dóna el seu suport a les iniciatives de pau que re
clamen a totes les parts en conflicte el cessament de les hostilitats.
2. Reclama la fi dels atacs sobre la població civil iemenita dutes a terme per di
versos dels actors en conflicte, i especialment reclama la fi de la intervenció militar
encapçalada per l’Aràbia Saudita, a partir de la qual la situació humanitària s’ha de
gradat enormement i el nombre de víctimes mortals ha patit un notable increment.
3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a prestar, en la mesura de les
seves capacitats i coordinant-se en allò que sigui necessari amb altres poders pú
blics, assistència i ajuda humanitària d’emergència a la població civil iemenita afec
tada pel conflicte, i a col·laborar en tot allò que estigui al seu abast per assolir una
pau justa i duradora al Iemen.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 36277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
3.10.25. Propostes de resolució
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sobre la millora de l’accessibilitat de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter
ritori, amb el text següent:
Exposició de motius

Aquest mes de setembre han entrat en funcionament dues de les noves estaci
ons del «Metro del Vallès» dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con
cretament Sabadell Plaça Major i Gràcia-Can Feu. Després de més de 10 anys des
de l’inici dels treballs preparatoris, i amb el començament de les obres al 2008, la
ciutat de Sabadell i el Vallès han pogut comptar amb la millora d’una molt esperada
infraestructura ferroviària, a l’espera de veure el perllongament de la línia (previst
per la primavera de 2017) i el soterrament del tram de Can Feu.
Tot i això, amb la inauguració de les obres s’han pogut detectar algunes man
cances d’accessibilitat, que cal corregir per tenir una infraestructura en plenes con
dicions.
Per una banda, es tracta de la manca d’escala mecànica de baixada a les estaci
ons del Plaça i Gràcia-Can Feu, i per altra la manca d’un segon ascensor a les dues
estacions (que ja existien a les dues estacions originals). Donada la profunditat a que
es troben les estacions, especialment Sabadell Plaça Major, els usuaris han de bai
xar més 150 esglaons fins a l’andana, que es troba a 25 metres de profunditat, o bé
esperar a l’únic ascensor que hi ha en servei.
Som conscients de les reduccions que l’any 2012 va experimentar el projecte de
gut a la manca de pressupost, però també creiem raonable que s’haguessin recuperat
durant la darrera fase d’execució, acompanyada de la millora de la situació econò
mica.
Tant les escales mecàniques de baixada com el segon ascensor van ser reivindi
cacions de diverses entitats i usuaris de la instal·lació el mateix dia de la posada en
marxa de les noves estacions. Considerem que es tracta d’una petició absolutament
raonable i que ha de ser atesa tant pels responsables de l’Ajuntament de Sabadell
com de la Generalitat de Catalunya, ja que millorarà substancialment l’accessibili
tat a les dues estacions. A més, i especialment, permetrà que usuaris amb mobilitat
reduïda o amb dificultats per moure’s puguin accedir i sortir de les estacions en les
mateixes condicions que qualsevol altre usuari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Posar en funcionament escales mecàniques de baixada a les dues estacions
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Plaça Major i Grà
cia-Can Feu).
2. Estudiar la incorporació d’un segon ascensor a les dues estacions dels Ferro
carrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Plaça Major i Gràcia-Can Feu).
3. Preveure escales mecàniques de baixada i/o ascensors suficients a les restants
estacions que queden per inaugurar en els propers mesos a Sabadell.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat
del Vallès
250-00574/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la seguridad
en el municipio de Sant Cugat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según datos del Ministerio del Interior y de la policía local, el número de robos
en domicilios en el municipio de Sant Cugat (Vallès Occidental) se ha incrementado
un 85% en los últimos seis años. Asimismo, los robos con uso de la fuerza han au
mentado un 32,9% en los dos últimos años, mientras que los robos con intimidación
se han incrementado un 44,6% en el mismo período. Por el contrario, en la provincia
de Barcelona los incrementos por los mismos conceptos en el mismo período han
sido de un 11,7% y de un –11,5% respectivamente.
Según datos del primer semestre del 2016 publicados por el Ministerio del Inte
rior, Sant Cugat es la segunda ciudad de España con más de 10.000 habitantes con
una tasa de robos en domicilios más alta, por detrás de Torrevieja y por delante de
Chiclana, con un total de 39 robos por cada 10.000 habitantes.
Y son especialmente graves los datos relativos a los meses de julio y agosto del pre
sente año, ya que en estos dos meses se han incrementado los delitos contra el patrimo
nio un 16% respecto de los mismos datos del mes de julio y un 17,8% del mes de agosto
de 2016. Y los robos en domicilios en estos dos meses respecto del año anterior se
han doblado en el mes de julio y han aumentado un 32% en los datos del mes de agosto.
Los datos arriba expuestos coinciden con el informe anual de aseguradoras
UNESPA que define a Sant Cugat como una de las ciudades de Cataluña con una
alta probabilidad de robos (64%) en los domicilios.
Hay que recordar que la protección de este tipo de delitos es competencia de los
Mossos d’Esquadra y no de la Policía Nacional. La plantilla de Mossos respecto de
los 90.000 habitantes actuales es de 72 personas, en junio de 2016, cuando los ratios
aconsejables son de 2,5 policías cada 1.000 habitantes, es decir unos 220 efectivos.
La policía local cuenta con un número próximo a los 100 efectivos.
A raíz de estos números, muchos barrios han optado por contratar seguridad pri
vada al margen de la policía municipal y Mossos d’Esquadra.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Incrementar el ratio de Mossos d’Esquadra desplegados en la ciudad, tal y
como establecen los acuerdos del Parlament, aumentando así el número de efecti
vos un número mínimo de 220, e incorporando efectivos provenientes de las nuevas
promociones previstas por el Departament d’Interior.
2. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.
Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la determinació
del tipus de llum d’avís que han de portar els vehicles de les agrupacions de defen
sa forestal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text
següent:
Exposició de motius

Tradicionalment els vehicles de les agrupacions de defensa forestal, que tenen la
categoria de vehicles prioritaris (V1), han portat una llum d’avís de color groc que
s’encén per alertar la resta de conductors de les situacions d’emergència en què es
puguin veure immersos, en aplicació del que disposa el punt 6è de l’annex XI del
Reial Decret 2822/1998 pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles.
Tanmateix, la disposició addicional primera de la Llei de l’Estat 6/2014 per la
qual es modifica el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a mo
tor i seguretat vial aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990 va establir que «el
Govern introduirà en el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret
2822/1998, les modificacions necessàries amb la finalitat que el color del senyal llu
minós de tots els vehicles prioritaris sigui blau».
Tot i que aquest mandat normatiu no ha estat portat a la pràctica, alguns vehicles
de defensa forestal estan muntant llums d’avís de color blau, d’igual manera que els
cotxes de bombers, la qual cosa es justifica pel fet que formen part del mateix equip
d’extinció dels incendis forestals i sovint els acompanyen i mostren el camí fins als
punts on cal actuar.
S’ha produït, així doncs, una situació de confusió normativa que cal aclarir, ja
que tot sovint dóna lloc a incidències quan els esmentats vehicles de les agrupacions
de defensa forestal han de passar les preceptives i periòdiques inspeccions tècni
ques de vehicles.
Cal afegir, finalment, que els responsables de les agrupacions de defensa forestal
es decanten per l’ús de la llum de color blau, perquè observen que la resta de con
ductors, sobretot els de nacionalitat estrangera, l’identifiquen instantàniament i sen
se dubtar com un senyal d’emergència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
oportunes davant la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior del Go
vern d’Espanya perquè porti a la pràctica el que disposa la disposició addicional pri
mera de la Llei de l’Estat 6/2014, ja esmentada, de tal manera que:
i. El Reglament General de Vehicles determini inequívocament que els vehicles
de les agrupacions de defensa forestal són vehicles d’extinció d’incendis.
ii. Prescrigui, en conseqüència, que els tipus de llum d’avís que han de portar
aquests vehicles siguin, com en el cas dels vehicles de bombers, de color groc i tam
bé de color blau.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim
d’óssos al territori
250-00576/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
cuantificación del número máximo de osos en el territorio, para que sea sustancia
da ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguien
te texto:
Exposición de motivos

El pasado 6 de junio se liberó un nuevo oso macho en Bonabé, (Valle de Isil,
Pallars Sobirà), traído desde Eslovenia. Según fuentes oficiales con la introducción
de este nuevo macho, llamado Goiat, se pretende minimizar los problemas de con
sanguineidad que se derivarían como consecuencia de que toda la población actual
de osos que habitan entre el Pallars y Aran, son descendientes del mismo macho,
llamado Pyros.
En la actualidad, aunque el censo actual de osos no es exacto, éste parece indi
car que la población asciende a 34, una cifra aceptada por los diversos actores del
territorio.
La introducción de los osos ha supuesto un elemento enriquecedor para el ecosis
tema pero también ha comportado perjuicios y un cambio en los usos tradicionales
de los ganaderos de montaña.
Si la población de osos continua aumentando en progresión geométrica, inevita
blemente derivará también problemas al sector turístico.
El turismo y el sector agropecuario, son los principales sectores económicos de
las tierras de montaña y por lo tanto, la viabilidad social de los pueblos de mon
taña.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Mediante la acción que estime necesaria, definir el número máximo de osos
que puede soportar un territorio concreto sin perjudicar los sectores productivos y
sociales de las comarcas de montaña.
2. Adoptar cuantas medidas fueran necesarias para evitar la sobrepoblación de
osos en estas comarcas.
Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s
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Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats
per atacs d’óssos
250-00577/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los
pagos a ganaderos afectados por ataques de osos, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La introducción de los osos en el territorio ha supuesto un elemento enriquece
dor para el ecosistema pero también ha derivado perjuicios y un cambio en los usos
tradicionales de los ganaderos de montaña. Si bien es cierto que existe una línea de
indemnización para los daños ocasionados por los ataques de los osos a los rebaños.
En la práctica, se deviene un procedimiento lento y farragoso, de difícil evaluación
e injusta cuantificación.
Una oveja muerta por el ataque del oso se paga en el mejor de los casos por
145 €. Importe con el que el ganadero puede restituir en animal perdido, pero no se
le pagan los corderos en el caso de que estuviera preñada, ni el lucro cesante hasta
que la nueva oveja vuelva a estar en disposición de procrear.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Redefinir los baremos de pagos a los ganaderos y adaptar la compensación a
los ganaderos al perjuicio real ocasionado por el ataque del oso.
2. Incluir en esta redefinición de las compensaciones a los ganaderos no solo el
coste de reposición del animal, sino también la pérdida de los corderos de la tempo
rada y el lucro cesante hasta la madurez del animal.
3. Adoptar medidas que faciliten a los ganaderos los trámites a realizar ante la
administración competente en el caso de reclamaciones por los ataques de un oso.
Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de
gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 36432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat, Benet Salellas
i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Pla Especial urbanístic
del Centre de Residus de la Garrotxa, per tal que sigui substanciada davant la Co
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

Per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 27 de març de 2014, es
va aprovar el Pla Espacial urbanístic del Centre de Gestió de residus de la Garrotxa.
Aquest pla iniciat i tramitat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, ha provocat des
de el seu origen una contundent oposició en el territori, tant a nivell institucional pel
principal afectat, ajuntament de Sant Jaume de Llierca, constatat judicialment en el
contenciós-administratiu, com per part de la població amb la presentació de 1360
signatures en la seu d’aquest Parlament.
El cas que ens ocupa es especialment preocupant per la seva arbitrarietat en la
implantació del servei, en relació al volum de deixalles, la manca de justificació tèc
nica en el context general del tractament de residus i per últim la irracionalitat en
la ubicació.
El principi general de desenvolupament urbanístic sostenible, que ha de pre
sidir l’activitat de les administracions per tal de respectar el caràcter compacte i
continu dels sols edificables amb benefici de preservar el sòl no urbanitzable, es
veu seriosament vulnerat. En aquest sentit el Pla Territorial parcial de les comar
ques Gironines classifica l’espai en que aquesta infraestructura es pretén ubicar
com a àrea d’especial valor per la connectivitat. El Pla Territorial sectorial d’infra
estructures de gestió de residus (Decret 16/2010 de 16 de febrer) no preveu la plan
ta que ens ocupa, tampoc el Precat20 (Programa general de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya 2013-2020), ni el Pinfrecat20 (Pla territorial sec
torial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020).
Equidistant a la infraestructura que es pretén construir existeixen la planta
d’Oris a Osona amb un volum actual de tractament al 50% de la seva capacitat i
la de Pedret i Marzà a l’Alt Empordà amb una producció del 25% durant 10 mesos
l’any. La pròpia Agència de Residus de Catalunya estimava el 2014 en 25.000 tones
anuals el volum de residus de la comarca de la Garrotxa mentre que el projecte que
es pretén desenvolupar en preveu 40.000 tones/any. No es podem fer tres plantes en
95 kilòmetres.
La incidència mediambiental és indiscutible, es transforma un sòl agrícola
en industrial, s’afecta de forma negativa la connectivitat natural entre corredors
biològics i els terrenys on es pretén construir es situen parcialment en zona d’ai
gües del riu Fluvià afectant la permeabilitat del sòl. Es preveu una contamina
ció atmosfèrica i odorífera sobre la població de Sant Jaume de Llierca contrastada
per la direcció dels vents del sector. S’estableix un perímetre sanitari per raó de
distancies que limita de forma definitiva l’establiment d’indústries al Polígon in
dustrial de Politger. per últim donada la futura necessitat de fer rendible aquesta
hipotètica instal·lació es preveu un trànsit de camions de residus aliens a la
comarca al llarg del nucli urbà d’Olot, que agreujarien encara més les con
dicions d’una població injustament castigada per el transport per el centre de la
ciutat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Instar al Govern de la Generalitat a la derogació definitiva de la Resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat de 27 de març de 2014 en la que s’aprova el Pla
Especial urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa.
2. Instar a l’Agencia catalana de Residus per tal de que adeqüi el Pla de Residus
de Catalunya a les noves determinacions que porten a minimitzar la incidència en la
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generació de residus mitjançant la recollida porta a porta, limitant d’aquesta manera
la implantació de les plantes de tractament de residus.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, Benet Salellas i Vilar,
diputats, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de
Seguretat de Catalunya
250-00579/11
PRESENTACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, GP C’S; LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS,
GP JS; CARLES CASTILLO ROSIQUE, GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS,
GP CSP; ALBERTO VILLAGRASA GIL, GP PPC, PORTAVEUS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS EN LA COMISSIÓ D’INTERIOR
Reg. 36514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya, per tal que sigui substan
ciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 5 de maig de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció
29/XI sobre les polítiques de seguretat, la qual instava el Govern «a convocar amb
caràcter urgent els propers mesos, perquè es reuneixi dins l’any en curs, la Junta de
Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia acordat prèviament amb el Govern
de l’Estat que inclogui els objectius següents [...]».
A data d’avui, no es té cap constància de que la Junta de Seguretat de Catalunya
es vagi a reunir en els propers dies.
Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment
a la Moció 29/XI i convocar amb caràcter urgent els propers mesos, perquè es re
uneixi dins l’any en curs, la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia
acordat prèviament amb el Govern de l’Estat i que inclogui els objectius enumerats
a l’esmentada Moció.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Jean Castel Sucarrat, GP C’s; Lluís Guinó i Subirós, GP JS; Carles Castillo
Rosique, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP
PPC, portaveus a la CI
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Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement
de l’esclavitud
250-00580/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tractament de
l’esclavitud a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense
nyament, amb el text següent:
Exposició de motius

Malauradament, són moltes les persones que viuen en règim d’esclavitud al se
gle xxi. En la majoria dels casos, aquesta esclavitud es manté perquè dóna respos
ta a demandes del món occidental. Ens referim a persones, en molts casos infants i
adolescents, treballant en la indústria tèxtil, el servei domèstic o persones que són
explotades sexualment, no només a països del sud sinó també al nostre país.
Una de les maneres de combatre aquesta xacra és amb l’educació. Considerem
que s’ha de conscienciar els alumnes d’on provenen alguns dels objectes de consum
i en quines condicions han estat elaborats i que si consumeixen prostitució, potser ho
fan amb dones explotades sexualment víctimes del tràfic d’éssers humans.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generalitat, mitjançant el De
partament d’Ensenyament, a fomentar el coneixement de l’existència de noves for
mes contemporànies d’esclavitud al segle xxi, per tal de formar ciutadans cons
cienciats.
Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 58/XI, sobre la continuïtat de
l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
290-00046/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36170 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 58/XI, sobre la
continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (tram. 29000046/11), us informo del següent:
L’Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda té alumnes escolaritzats al
primer curs d’educació infantil de segon cicle el curs 2016-2017.
L’oferta de llocs escolars de primer curs d’educació infantil de segon cicle al mu
nicipi de Santa Perpètua de Mogoda el curs 2016-2017 és de 7 grups, i el nombre de
sol·licituds d’aquests ensenyaments presentades durant el procés d’admissió d’alum
nat pel curs 2016-2017 ha estat de 147, en conseqüència 28 llocs escolars d’aquests
ensenyaments han quedat vacants al municipi.
El Departament d’Ensenyament dóna compliment a l’establert a l’article 44 de la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Barcelona, 16 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 64/XI, sobre la continuïtat de
l’Escola Serra de Miralles i del nou institut de Tordera
290-00052/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36171 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 64/XI, sobre la
continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i del nou institut de Tordera (tram. 29000052/11), us informo del següent:
L’adscripció dels centres de primària als centres de secundària al municipi de
Tordera s’ha fet amb l’acord de tota la comunitat educativa del municipi, de manera
que totes les escoles estan adscrites als dos instituts del municipi i és la mateixa que
el curs passat.
El Departament d’Ensenyament dóna compliment a l’establert a l’article 44 de la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Barcelona, 16 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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290-00054/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36172 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 66/XI, sobre el
garantiment de la qualitat i l’oferta educativa a Esplugues de Llobregat (tram. 29000054/11), us informo del següent:
L’oferta inicial de llocs escolars de primer curs d’educació infantil de segon cicle
pel curs escolar 2016-2017 al municipi d’Esplugues de Llobregat ha estat la mateixa
que el curs escolar 2015-2016.
Desprès de finalitzar el procediment d’admissió d’alumnat pel curs 2016-2017
el Departament d’Ensenyament va incrementar amb un grup addicional l’oferta de
llocs escolars de primer curs d’educació infantil de segon cicle al municipi d’Esplu
gues de Llobregat.
El Departament d’Ensenyament dóna compliment a l’establert a l’article 44 de
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Barcelona, 16 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 78/XI, sobre el pagament del
deute pendent a les farmàcies
290-00066/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36364 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 78/XI, sobre el
pagament del deute pendent a les farmàcies (tram. 290-00066/11), us informo del
següent:
El Govern treballa per millorar el període mitjà de pagament a proveïdors, el
qual està ara en 38 dies, per sota de la mitjana de comunitats autònomes que se situa
en 46. Pel que fa, concretament a les oficines de farmàcia, actualment els pagaments
s’estan realitzant a 60 dies, mentre que en els darrers anys s’han situat entre 90 i 120
dies, depenent de les disponibilitats de tresoreria. Quan hi ha hagut algun endarreri
ment, s’ha procurat redreçar de seguida un cop s’han disposat dels mitjans per ferho. Amb tot, els pagaments estan condicionats a l’activació del Fons de Liquiditat
Autonòmic (FLA) corresponent al dèficit de l’exercici i del FLA extraordinari per
desviacions dèficit exercici anterior.
El Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 es
va elaborar amb un important esforç de reassignació de la despesa cap a la despesa
social. Així el 78,5% de l’augment de la despesa es focalitzava en la despesa social
i el 21,5% en la resta de despeses. En total aquest augment de la despesa social re
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presentava un increment de 874,3 ME. Dins aquest increment s’incloïa també el pla
de xoc de l’àmbit social, amb una dotació prevista de 285,3 M€.
Tanmateix, el Ple del Parlament en la sessió celebrada el 08.06.2016 va aprovar
les esmenes a la totalitat de devolució del Pressupost de la Generalitat de Catalu
nya per al 2016, per tant, la iniciativa legislativa va ser rebutjada i continua vigent
la pròrroga pressupostària.
Durant l’execució del pressupost s’estan duent a terme les transferències neces
sàries per tal de poder atendre les despeses necessàries per al funcionament nor
mal dels serveis públics fins el final de l’exercici i les actuacions de caire social que
s’han determinat com a més urgents com, per exemple, les noves dotacions de
personal docent per atendre l’escola inclusiva i fer front al creixement del nombre
d’alumnes del nou curs escolar o el canvi de barems per a l’assignació dels ajuts
menjador.
Actualment, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda està
treballant en el Projecte de Pressupost per al 2017 en el qual es continuaran fent es
forços per prioritzar despesa social i poder garantir els serveis essencials als ciuta
dans de Catalunya, tot vetllant per l’estabilitat i sostenibilitat de les finances de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 79/XI, sobre l’elaboració
i presentació d’informes relatius al deute amb els municipis i als
immobles venuts
290-00067/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36365 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla
ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 79/XI, sobre l’ela
boració i presentació d’informes relatius al deute amb els municipis i als immobles
venuts (tram. 290-00067/11), us informo del següent:
La informació sobre les obligacions pendents reconegudes amb els ens locals
es publica al Portal de la Transparència i a la web del Departament de la Vice
presidència i d’Economia i Hisenda i s’actualitza trimestralment: http://economia.
gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/deute_ens_local/Ajunta
ments/04-07-2016-pendent_ajuntaments.pdf. S’adjunta la darrera informació de
data 4 de juliol passat. El calendari de pagaments està condicionat a l’activació
del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) corresponent al dèficit de l’exercici i del
FLA extraordinari per desviacions dèficit exercici anterior.
Pel que fa a la relació d’immobles que ha venut la Generalitat al llarg de l’any
2015, s’adjunta un quadre amb la informació requerida.
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00070/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36072 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla
ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 82/XI, sobre la ci
berseguretat (número de tramitació 290-00070/11), us trameto, en document annex,
la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 15 de setembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex
Resposta a la Resolució 82/XI del Parlament de Catalunya, sobre
ciberseguretat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar la campanya de difusió sobre la ciberseguretat amb l’objectiu de conscienciar els ciutadans dels perills que pot comportar un mal ús de la xarxa Internet.
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra manté les accions iniciades
amb anterioritat, que encara són efectives i vigents, per conscienciar als ciutadans
dels perills que pot comportar un mal ús de la xarxa d’internet. En aquestes accions,
s’inclouen novetats i actualitzacions per garantir l’eficàcia i els reptes de l’actualitat.
El Pla d’Acció Internet Segura de la PG-ME es va iniciar l’any 2008. D’ençà, ha
anat ampliant el catàleg d’accions i presentacions adreçades principalment a joves
però actualment arriben a tots els segments de la població.
Les presentacions actuals són:
– Internet Segura per a Joves (Creada el 2008, actualitzada 2013 i actualment
en vigor)
L’objectiu principal de la xerrada és que els assistents reflexionin sobre el can
vi que han produït les noves tecnologies en la forma de relacionar-se amb les altres
persones i l’entorn que ens envolta.
S’exposen els avantatges i els inconvenients que poden sorgir de l’ús de les no
ves tecnologies i s’informa sobre la responsabilitat penal, com a menors, davant de
fets delictius.
– Internet Segura per a pares i docents (Creada el 2008, actualitzada 2013 i ac
tualment en vigor)
Tracta els avantatges, inconvenients, i definicions relacionades amb l’entorn d’In
ternet. Consells de seguretat per a navegar a través de la xarxa que han de tenir en
compte els pares i els docents quan els infants sota la seva responsabilitat, utilitzen
aquesta eina.
– Internet Segura. Les Xarxes Socials (Novetat de l’any 2012, actualment en vigor)
Fa referència a l’ús de les noves tecnologies, enfocat a les xarxes socials i als pe
rills més usuals en el seu ús com per exemple les estafes a través d’Internet, els cor
reus massius, els virus informàtics, sexting, grooming, ciberbullying, etc...
– Càpsules (Novetat del 2013, actualment en vigor)
Es tracta d’un recurs formatiu en format taller d’uns 20-25 minuts de durada dis
senyat per combinar 2 o 3 càpsules en una jornada en funció de l’interès del centre
escolar o els pares, sobre els temes següents: o Com xatejar amb seguretat
• Seguretat i smartphones
• Facebook joves
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• Facebook adults
• Contrasenyes segures
• Configuració router
• Autoavaluació coneixements internet per a pares i mares
Durant l’any 2015 (que inclou cursos escolars 2014/2015 i 2015/2016) les nove
tats introduïdes al catàleg són:
Projecte Internet Segura. De tu a tu: Iniciativa adreçada als joves de 3r d’ESO, que
reben una formació per part de la PG-ME sobre l’ús d’Internet i les xarxes socials
per després transmetre aquests coneixements als seus companys més joves de 1r
d’ESO. Aquests joves formadors esdevenen referents i assessors per tots els alumnes
del centre durant el curs escolar. Per tal de donar suport a aquest projecte, els pares
i els docents també reben una sessió informativa. Durant l’any 2015 es van realitzar
586 presentacions amb un total de 13.140 assistents.
Taller Share: Taller adreçat a adolescents i/o adults perquè reflexionin sobre les
conseqüències i valorin les actituds de seguretat que cal prendre sobre la seva imat
ge. Per altra banda, que incorporin aquestes conductes segures a l’hora d’utilitzar
la seva imatge a internet i adquireixin la responsabilitat que comporta l’ús de les
xarxes socials. Durant l’any 2015 es van realitzar 51 presentacions amb un total de
1.294 assistents.
La Cibercaputxeta Vermella: Adaptació del clàssic conte, adreçat als alumnes de cicle
mitjà i superior de primària, per tractar el bon ús de les xarxes socials lliure de perills.
Durant l’any 2015 es van realitzar 271 presentacions amb un total de 6.727 assistents.
Dins de «l’objectiu de conscienciar els ciutadans dels perills que pot comportar
un mal ús de la xarxa Internet» podem afirmar que el missatge preventiu ha arribat a
una quantitat significativa de persones, especialment entre els menors i adolescents
constituint el col·lectiu més nombrós.
Finalment la PG-ME disposa d’altres iniciatives destinades a garantir una rela
ció amb el ciutadà davant de dubtes, abusos o victimització a la xarxa a través de la
bústia de correu electrònic: internetsegura@gencat.cat
b) Garantir la formació i la presència de mitjans tècnics i materials per a fer front a
la delinqüència en les xarxes informàtiques.
La Unitat Central de Delictes Informàtics (UCDI) s’encarrega de les investiga
cions que afecten a l’àmbit del cibercrim en general i, en concret, sobre els delictes
que afecten a la llibertat sexual dels menors d’edat a internet, els atacs informàtics
greus a l’administració, infraestructures, empreses i particulars, els delictes sobre la
seguretat de la banca electrònica i el comerç digital mitjançant modalitats, enginys
o xarxes informàtiques especialitzades.
A part de la Unitat Central de Delictes Informàtics, hi ha altres unitats del cos
que tenen assignades competències en la investigació d’altres fets tecnològics o pro
duïts per internet, com són les Unitats d’Investigació del territori o la Unitat Central
d’Estafes i Mitjans de Pagament.
La formació dels efectius de la UCDI i de les altres unitats del cos de Mossos
d’Esquadra es realitza a través dels diversos cursos de formació a l’Escola de Po
licia de Catalunya, amb una càrrega lectiva de 90 hores. A més, els efectius de la
UCDI realitzen cursos de formació externa i participen en jornades i congressos
formatius.
En relació amb els mitjans tècnics i materials per fer front a la delinqüència en
les xarxes informàtiques, cal dir que s’està atent a les necessitats operatives de les
unitats dedicades a la investigació de delictes en l’àmbit d’internet per garantir l’efi
càcia del servei policial.
Està previst la substitució de l’actual sistema d’intervencions telefòniques SIL
TEC per un nou centre de monitorització que incorpora un sistema actualitzat per
la intercepció legal de comunicacions de qualsevol xarxa. Aquest centre de moni
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torització compta amb un laboratori de comunicacions amb equipament informàtic
per mitigar el xifratge de les comunicacions, d’un sistema de cerca de fonts obertes
i incorpora equips tàctics de captura d’identitats de terminals mòbils.
c) Continuar promovent actuacions de coordinació i suport als ajuntaments per a reduir els casos d’atacs en la xarxa pública, per mitjà de la protocol·lització de les accions
pertinents.
Les actuacions de coordinació i suport als ajuntaments són portades a terme
majoritàriament pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
que és l’òrgan de la Generalitat que vetlla per la ciberseguretat a Catalunya tant
d’empresa pública i privada. A més a més, hi ha endegat un avantprojecte de Llei
per transformar al CESICAT a l’Agència de Ciberseguretat Catalana on aquestes
competències es veuran encara més consolidades.
No obstant això, l’Àrea de Seguretat TI de la Divisió de Sistemes d’Informació
Policial, mitjançant la Unitat Policial de Ciberseguretat, ha realitzat jornades a l’Ins
titut de Seguretat Pública de Catalunya i ha col·laborat amb diferents ponències per
tal de promoure i difondre la cultura de la ciberseguretat on, en la majoria d’actes,
han assistit membres de Policia Local i també tècnics informàtics d’ajuntament.
d) Reduir la burocràcia facilitant la presentació de les denúncies per delictes comesos a Internet.
Actualment una denúncia comesa per Internet té el mateix tractament que qual
sevol altre tipus de denúncia que tramiti l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
No existeix cap tràmit específic que dificulti la tramesa de la informació per part
del ciutadà pel fet de tractar-se d’un delicte comés en l’àmbit d’Internet.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 83/XI, sobre el transport
sanitari a les zones de Terrassa i Sant Cugat del Vallès
290-00071/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 36436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli
ment de la Resolució 83/XI, sobre el transport sanitari a les zones de Terrassa i Sant
Cugat del Vallès, amb número de tramitació 290-00071/11, el control de compli
ment de la qual correspon a la Comissió Salut.
Barcelona, 21 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 36436).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 17.10.2016 al 07.11.2016) del termini que dispo
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
08.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.
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290-00072/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 36437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli
ment de la Resolució 84/XI, sobre la posada en marxa d’una campanya institucional
sobre el trastorn de l’espectre autista, amb número de tramitació 290-00072/11, el
control de compliment de la qual correspon a la Comissió Salut.
Barcelona, 21 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 36437).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 17.10.2016 al 07.11.2016) del termini que dispo
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
el 08.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 85/XI, sobre el servei de
pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
290-00073/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 36438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya,
a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli
ment de la Resolució 85/XI, sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primà
ria de Rubí, amb número de tramitació 290-00073/11, el control de compliment de
la qual correspon a la Comissió Salut.
Barcelona, 21 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 36438).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 17.10.2016 al 07.11.2016) del termini que dispo
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
08.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 86/XI, sobre les centrals
nuclears
290-00074/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 86/XI, sobre les
centrals nuclears (tram. 290-00074/11), us informo del següent:
Els punts a, c, d i f d’aquesta resolució estan relacionats amb qüestions sobre la
gestió, viabilitat i seguretat de les centrals nuclears. Atès que les qüestions plante
jades formen part de la regulació bàsica en matèria d’energia, que és competència
exclusiva del Govern de l’Estat, el Departament d’Empresa i Coneixement es va
adreçar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per sol·licitar-li que procedeixi
a impulsar les mesures executives i normatives que possibilitin fer efectives dites
qüestions.
Així mateix, i atès que el punt e també és competència exclusiva de l’Estat, el De
partament d’Interior va enviar una carta al Ministeri de l’Interior per sol·licitar-li que
s’impulsin les mesures necessàries per donar compliment al mandat parlamentari.
Pel que fa al punt b, mitjançant la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost so
bre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, la Generalitat
de Catalunya va crear com a tribut propi l’impost sobre la producció d’energia elèc
trica d’origen nuclear.
La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
va modificar l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 12/2014 del 10 d’octubre, de l’im
post sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer
cial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la
indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, i va
quedar redactat de la manera següent:
«2. El 10% de la recaptació efectiva de l’impost sobre la producció d’energia
elèctrica d’origen nuclear ha d’ésser destinat a nodrir un fons orientat a fomentar la
reactivació econòmica de les zones afectades per activitats de producció d’energia
elèctrica d’origen nuclear, amb la finalitat de promoure’n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica, d’acord amb el desenvolupament reglamentari
que s’ha de dur a terme en els sis mesos següents a l’aprovació de la Llei de mesures
fiscals, financeres i administratives per al 2015.»
El 22 de juliol de 2015 el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs
del Govern espanyol i va suspendre cautelarment l’impost. El 7 de desembre de 2015
el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió. El 14 d’abril del 2016 el Tribunal
Constitucional va declarar inconstitucional l’impost.
Actualment, el Govern està estudiant la recuperació d’impostos propis derogats
pel Tribunal Constitucional. Entre d’altres, la Direcció General de Tributs de la Ge
neralitat està treballant per aprovar un nou projecte de Llei de l’Impost sobre la pro
4.50.01. Compliment de resolucions

28

BOPC 222
29 de setembre de 2016

ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear que permetria recuperar la Llei 12/2014
d’1 d’octubre que va ser anul·lada pel TC el passat 14 d’abril. El nou impost està
previst que s’incorpori a l’articulat de la Llei de mesures administratives i fiscals
del 2017. L’objectiu és redissenyar el tribut per evitar les interpretacions de doble
imposició. La previsió de recaptació d’aquest impost abans de la suspensió era de 40
milions d’euros anuals.
En aquest marc, com a alternativa a la declaració d’inconstitucionalitat de l’im
post el Govern, per una banda, continua treballant per atraure inversions a les co
marques on hi ha centrals nuclears i, per una altra, tant aviat com la Generalitat
recuperi l’impost, fixarà mesures per a la reindustrialització d’aquestes comarques.
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 88/XI, sobre les polítiques en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació
290-00076/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36449 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla
ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 88/XI, sobre les po
lítiques en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (tram. 290-00076/11),
us informo del següent:
Quant al punt a de la resolució, diverses consideracions:
La pròrroga dels pressupostos per al 2016 no permet acomplir l’objectiu d’incre
ment de recursos públics.
A la llei de Pressupostos de 2015 es van pressupostar 167,0 M€ per a actuacions
de la Direcció General de Recerca (DGR), una quantitat equivalent a la de 2014.
D’acord amb la classificació de programes de la DGR, la distribució dels 167 M€
pressupostats el 2015 i prorrogats el 2016 és la següent:
– Personal de recerca: 27,53 M€ (Programes ICREA i Ramon y Cajal)
– Foment de la recerca: 8,38 M€ (basals institucions i xarxes de referència)
– Centres de Recerca: 73,61 M€ (Centres CERCA)
– Grans Instal·lacions: 20,90 M€
– Promoció i comunicació de la recerca: 0,28M €
– Foment de la recerca empresarial i transferència de coneixement: 6,71 M€
– Programes AGAUR: 29,41 M€
– Altres: 0,20 M€ (Àrea de Polítiques Científiques i Tecnològiques, despeses cor
rents i per treballs realitzats en l’àmbit de la recerca)
A l’Avantprojecte de Llei de Pressupostos de 2016 es pressupostaven un 3,5%
més de recursos per a actuacions d’aquesta unitat. La no aprovació dels pressupostos
ha descartat l’augment esperat.
Amb tot, se segueixen i es seguiran convocant les accions que en períodes ante
riors han contribuït a aquesta sinergia entre fons públics i privats, com són:
1) Doctorats Industrials
– Ajuts per al desenvolupament de projectes en qualsevol àmbit del coneixement
i en qualsevol sector empresarial.
El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa
i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una
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fundació hospitalària, en el qual el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la
seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral.
– Fins al moment han tingut lloc 3 edicions (2013, 2014 i 2015) més un pilot ini
cial el 2012 i un el 2015, amb un total de 252 projectes, amb 216 empreses col·labo
rant amb 10 universitats i 16 centres CERCA, que han mobilitzat 34 M€, 2/3 dels
quals privats.
– Es comprova que els DI cobren, de mitjana, un 6% més que els doctorats con
vencionals, tenen taxes d’inserció laboral més elevades, el 80% treballen en empre
ses privades a diferència dels doctorats convencionals, entre els quals aquest percen
tatge se situa per sota del 50% i hi ha un increment de la probabilitat d’obtenció de
responsabilitats de direcció.
– Vist l’èxit dels resultats, el 2015 s’augmenta la internacionalització: en el marc
d’un Memoràndum d’entesa amb el KIC InnoEnergy (pilot), s’atorguen ajuts per al
desenvolupament de projectes entre empreses amb seu a la UE (fora de Catalunya) i
grups de recerca de Catalunya. També, en aquest pilot, es fomenta la participació de
projectes en l’àmbit de les Ciències Socials, Arts i Humanitats.
– De cara a la convocatòria de 2016, la dotació pressupostada augmenta, i és
de 4,4 M€ per a tres anys.
2) Indústria del Coneixement
– En un entorn global tan competitiu com l’actual, la necessitat d’apropar el co
neixement generat a les universitats i entitats de recerca al teixit productiu esdevé un
objectiu clau per al progrés social i econòmic del país. En aquest sentit, el programa
Indústria del Coneixement pretén afavorir el desenvolupament de noves empreses de
base científica (spin-offs), derivades de la recerca que es duu a terme a les universi
tats i els centres de recerca, en el marc de l’estratègia per transferir la tecnologia i el
coneixement generats en l’entorn acadèmic i científic al sector empresarial.
– El programa preveu la mobilització d’uns 30 milions d’euros en 5 anys, perío
de durant el qual es podran atorgar ajuts financers i no financers a prop de 300 pro
jectes empresarials basats en la recerca, amb l’objectiu d’acompanyar els projectes,
des de la fase inicial de prototipatge fins a la seva introducció en el mercat. També
inclou un programa de formació i mentoratge.
– El Programa Indústria del Coneixement consta de tres fases:
• Llavor: Primera Fase de Valorització. En aquesta fase s’oferiran ajuts destinats
a la protecció del coneixement i als primers treballs de desenvolupament d’un pro
ducte: els preprototips. També s’ofereix formació, assessorament i mentoratge sobre
gestió empresarial.
• Producte: Segona Fase de Valorització. Prova de concepte. En aquesta fase
s’oferiran ajuts per prototipar la tecnologia o producte i demostrar la viabilitat del
projecte.
• Mercat: Fase de capitalització «early-stage». Línia de préstecs de l’Institut Ca
talà de Finances, destinada a l’inici de l’acció comercial i la producció, entre d’altres
objectius.
– La primera edició (2015) ha estat resolta i atorgada, amb 24 ajuts Llavor, 9
ajuts producte i 3 crèdits Mercat. La segona està en curs.
– Entre les novetats d’aquesta segona convocatòria, hi ha:
• Previsió d’augment de recursos per aquest programa: multiplicar per 2,5 els
ajuts de Llavor, multiplicar per 1,7 els de Producte; multiplicar x 2,7 els fons assig
nats.
• La fusió de Llavor i Producte en una sola modalitat i l’ampliació de les tipolo
gies de despesa.
• La continuïtat d’aquest programa està subjecta a l’aprovació dels pressupostos
3) Mesures legislatives
Per facilitar els processos d’innovació, en l’àmbit legislatiu es va impulsar, amb
l’Article 121 de la Llei de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives d’acompa
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nyament als Pressupostos de 2014, una deducció en el tram autonòmic en concepte
d’inversió per àngel inversor del 50% amb límit de 12.000 €. Amb aquesta mesura
la deducció fiscal passava del 30 al 50% per a la inversió en empreses creades per
universitats i centres de recerca augmentant també el topall de 6.000 € a 12.000 €.
Prèviament s’havien llançat mesures per afavorir la creació d’empreses de base
acadèmica i la dedicació dels acadèmics a elles (Llei de Mesures 2011 i regulacions
posteriors, incloent ICREA) amb l’eliminació del costós tràmit de creació d’empre
ses pel fet d’estar al sector públic.
4) Estratègia RIS3CAT
– L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Cata
lunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea
que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i inno
vació per a l’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart spe
cialisation, RIS3) que s’ajustin al seu potencial d’innovació.
– Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d’R+D+I i
el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport
del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, d’acord amb quatre objec
tius estratègics, que es corresponen amb quatre eixos d’actuació:
• Eix 1. Àmbits sectorials líders: reforçar la competitivitat del teixit empresarial,
mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la internacionalit
zació i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.
• Eix 2. Activitats emergents: Potenciar noves activitats econòmiques emergents,
a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols
de mercat.
• Eix 3. Tecnologies facilitadores transversals: consolidar Catalunya com a pol
europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els
sectors consolidats emergents del territori.
• Eix 4. Entorn d’innovació: millorar globalment el sistema innovador català,
reforçar la competitivitat de les empreses (especialment, de les pimes) i orientar les
polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’empre
nedoria
Pel que fa al punt b, la relació entre els centres acreditats TECNIO i altres cen
tres de transferència tecnològica internacionals i d’altres comunitats autònomes s’es
tableix segons els següents programes d’ACCIÓ:
– Enterprise Europe Network (EEN): xarxa de transferència tecnològica inter
nacional on els centres acreditats TECNIO tenen l’oportunitat de proposar ofertes o
demandes de tecnologia. La xarxa EEN està integrada per 600 entitats a més de 50
països i ACCIÓ lidera el node a Catalunya.
– Programa TECNIOspring: programa d’intercanvi d’investigadors dins la
convocatòria COFUN de la UE. Els investigadors són contractats pels centres
TECNIO, els quals han d’establir relacions amb universitat i centres tecnològics en
un àmbit internacional, per tal de poder desenvolupar projectes de recerca aplicada.
– Programa d’innovació internacional: programa en el qual els agents TECNIO te
nen l’opció de contractar els serveis de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions
de Catalunya amb funció d’innovació (actualment, 20 oficines del total de 36 ope
ratives), per tal de poder captar socis tecnològics o bé posar les seves tecnologies al
mercat. Aquests serveis també es poden estructurar al voltant de missions tecnolò
giques.
Finalment, quant al punt c, EURECAT es va constituir el maig de 2015 com a
resultat de la fusió dels centres tecnològics ASCAMM, CETEMMSA, Barcelona
Media i Barcelona Digital. També es va produir el 2015 la integració funcional del
centre tecnològic CTM.

4.50.01. Compliment de resolucions

31

BOPC 222
29 de setembre de 2016

Al llarg del 2016 hi ha hagut també la integració del Centre Tecnològic de Nu
trició i Salut (CTNS), així com el Centre Tecnològic del Composite (CETECOM).
Aquestes integracions permeten a EURECAT tenir coneixement i capacitació
per poder donar resposta a les demandes de les empreses en totes les tecnologies fa
cilitadores i en tots els sectors definits en l’estratègia RIS3CAT.
EURECAT també disposa de convenis de col·laboració estable amb diferents
centres TECNIO, com el Centre Tecnològic de la Química (CTQC), o el Centre
de Visió per Computador (CVC) i altres proveïdors d’R+D del sistema català d’inno
vació.
En l’àmbit europeu, EURECAT participa activament en els programes Horitzó
2020.
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 90/XI, sobre les activitats
extractives al Baix Camp
290-00078/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36450 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 90/XI, sobre les
activitats extractives al Baix Camp (tram. 290-00078/11), us informo del següent:
El 23 de març de 2016 el director general d’Energia, Mines i Seguretat Indus
trial va declarar la caducitat de l’autorització d’explotació de recursos de la Secció
A), anomenada Lemar, amb número 5.459 al terme municipal de l’Argentera (Baix
Camp), de la qual n’és titular Les Masies d’Argentera SL.
La caducitat es va declarar d’acord amb l’article 106, apartat c), del Reial decret
2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general per al règim de la
mineria: les autoritzacions d’explotació per a recursos de la Secció A) s’entendran
caducades per no començar els treballs dins del termini de sis mesos comptadors a
partir de la data d’atorgament, o abans de finalitzar les pròrrogues que s’haguessin
concedit.
D’altra banda, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha fet
un estudi sobre la concentració d’activitats extractives a la comarca del Baix Camp
(s’envia annex).
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00082/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 36451 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 94/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona,
corresponent al 2013 (tram. 290-00082/11), us informo del següent:
La Sindicatura va fer tres recomanacions que, des del seu punt de vista, contri
buirien a millorar la gestió del CEIB i a corregir alguns dels aspectes assenyalats en
l’apartat d’observacions de l’Informe.
Quant al punt 1 de les recomanacions de l’informe, les actuacions dutes a terme
han estat:
– La integració de la EUETIB s’ha produït en data 1 de juny de 2016 (Ordre
EMC/134/2016, de 26 de maig, per la qual es crea l’Escola d’Enginyeria de Barcelo
na Est (EEBE) i s’autoritza la desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, publi
cada al DOGC núm.7133 de 2 de juny de 2016). Una vegada s’ha produït la integra
ció de l’Escola, les entitats que formen part del consorci (Generalitat, Diputació de
Barcelona i UPC) han acordat iniciar els tràmits per a la dissolució i liquidació del
consorci.
– En haver-se produït la integració, tot el personal del CEIB (PDI i PAS) s’ha
integrat a la UPC, amb la qual cosa totes les observacions formulades per la Sindi
catura respecte al personal ja han quedat recollides.
– Pel que fa al PAS i a l’observació núm. 6 de l’informe, que diu que la Sindica
tura considera que totes les places de PAS de la RLT que tenen un complement per
adequar les seves retribucions a les places anàlogues de la UPC no estan ben retri
buïdes, atès que aquest complement no s’ajusta a la normativa vigent, cal assenyalar
que el CEIB va rebre un requeriment del Tribunal de Cuentas derivat d’aquesta ob
servació formulada per la Sindicatura de Comptes. El CEIB va aportat la documen
tació i informació al respecte i el Tribunal de Cuentas, en data 28 de juny de 2016,
ha dictat un auto declarant que «no procede la incoación de juicio en el presente
procedimiento de reintegro por alcance».
Quant al punt 2 de les recomanacions de l’informe, les actuacions dutes a terme
han estat:
– Al respecte, el CEIB informa que per al trasllat de la EUETIB al Campus Di
agonal Besòs es disposa de l’inventari de l’immobilitzat que s’ha de traslladar. D’al
tra banda, cal assenyalar que en el procés de liquidació del CEIB quedarà recollit
documentalment l’inventari a 1 de juny de 2016 i la seva destinació formarà part de
l’expedient de l’acord de Govern autoritzant la liquidació del consorci.
Quant al punt 3 de les recomanacions de l’informe, les actuacions dutes a terme
han estat:
– Aquestes instruccions van ser aprovades en Comissió Permanent del CEIB de
9 de juny de 2015, per Acord núm. 15/2015.
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 22/XI, sobre les polítiques de
seguretat
390-00022/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 36566 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata
lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 22/XI, sobre les polítiques de segu
retat (número de tramitació 390-00022/11), us informo del següent:
En relació amb l’apartat a), el dia 5 de maig de 2016 el conseller d’Interior va
reunir-se a Madrid amb el ministre de l’Interior per tal de millorar la coordinació
entre els mossos d’esquadra i els cossos policials de l’Estat. En aquesta trobada es
va manifestar la voluntat de convocar la Junta de Seguretat de Catalunya per des
prés de les eleccions, així com la integració de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (PG-ME) a la taula d’avaluació de l’amenaça terrorista i al Centre d’In
tel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).
Pel que fa a l’apartat b), d’una banda, esmentar que l’any 2013 ja hi havia deter
minats serveis específics de la PG-ME que disposaven d’armilles antibales lleuge
res. A més, la resta d’efectius disposaven d’armilles antibales per a l’exercici de les
seves funcions, tot i que no fossin assignades individualment, sinó per torn de servei.
La primera licitació pública d’armilles per a la PG-ME va ser publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 9 de maig de 2014. Prèvia
ment s’havien realitzat els estudis que requeria una adquisició tan important (en se
guretat i en despesa) i adaptada a destinataris individuals, estudiant les possibilitats
que oferia el sector privat, per dissenyar un plec de condicions amb les màximes
garanties possibles. Cal tenir present que cap empresa del sector privat dedicada a
la fabricació d’elements de protecció tan específics pot, a dia d’avui, lliurar a la ve
gada la totalitat de les armilles necessàries per a tota la plantilla. Per tant, el lliura
ment progressiu de les armilles va anar en tot moment en consonància a la capacitat
de provisió de l’empresa guanyadora de la licitació pública i d’acord amb els termes
recollits en el concurs públic.
En compliment del procés de distribució de les armilles licitades com a element
de protecció per a ús individual i de dotació als efectius policials, el Departa
ment d’Interior ja n’ha lliurat 12.900, restant-ne 600 en procés d’assignació. Actu
alment, es troba en procés de licitació de 3.700 armilles antibales individuals, que
permetrà a finals del 2016 concloure el desplegament d’aquest element de protecció
a la totalitat de la plantilla.
D’altra banda, en el marc del fenomen del terrorisme internacional, el Programa
operatiu específic antiterrorista (POEA) de la PG-ME defineix i articula en el seu
contingut els dispositius, serveis i actuacions operatives que s’han d’executar en fun
ció del risc d’alerta antiterrorista que es determini. Els cinc nivells d’actuació possi
bles impliquen l’augment gradual de les mesures de prevenció i protecció que han de
prendre els diferents serveis de la PG-ME i l’activació dels recursos policials neces
saris i òptims per al compliment de les mesures determinades. El Govern, en sessió
del dia 26 de gener de 2016, va aprovar un fons de contingència per a la PG-ME, on
es va preveure una partida destinada a 264.000 hores de treball extraordinari, per
reforçar els serveis operatius dedicats a la vigilància antiterrorista.
Pel que fa a completar, mitjançant hores extraordinàries, els torns de servei de les
unitats que presten els serveis de policia no directament relacionats amb la preven
4.50.02. Compliment de mocions
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ció antiterrorista, per compensar l’actual manca d’efectius, es troba en fase d’elabo
ració una proposta que justifiqui i quantifiqui les necessitats en aquest àmbit.
Quant a l’apartat c), actualment ja hi ha organismes i protocols establerts que
defineixen l’estructura per a la coordinació policial a Catalunya entre la PG-ME i
els cossos policials d’àmbit estatal: Cos Nacional de Policia (CNP) i Guàrdia
Civil (GC).
Concretament, el 5 de març de 2007 la Junta de Seguretat de Catalunya va sig
nar el Protocol de Coordinació Operativa entre el Ministeri de l’Interior i el Depar
tament d’Interior. Aquest protocol va definir l’estructura a través de la creació del
Comitè de Coordinació Policial com a òrgan permanent de coordinació. Per sota
d’aquest Comitè es va formar la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya
(CCPC) amb la funció de coordinar i consensuar policialment els assumptes d’in
terès, gestionar l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa, autoritzar la
constitució d’equips conjunts per casos concrets i resoldre controvèrsies. Finalment,
com a òrgans dependents d’aquesta Comissió, es van crear tres Subcomissions: la
de Policia judicial, la d’Informació i la de la Sala de Coordinació Interpolicial de
Catalunya. Aquesta última subcomissió es regeix pel Protocol de Comunicació, Col·
laboració i Coordinació en matèria de Seguretat Pública i Policia entre el CNP, la
GC i la PG-ME.
Pel que fa la petició de disposar de les millors eines per afrontar els riscos
que pot representar la globalització en l’àmbit del terrorisme i el crim organitzat,
la PG-ME forma part de diversos òrgans de coordinació de caràcter sectorial en
l’àmbit de la investigació criminal, com són el Comitè Tècnic d’Unitats de Policia
Judicial (CTUPJ), la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infracci
ons Monetàries (CPBCIM) i les Comissions Provincials de Coordinació de Policia
Judicial.
En aquest aspecte, una de les necessitats fonamentals rau en la plena integra
ció de la PG-ME al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organit
zat (CITCO). La PG-ME, amb l’objectiu d’optimitzar les seves prestacions com a
servei policial i d’acord amb les competències que té assignades per l’ordenament
jurídic, ha posat de manifest reiteradament, la voluntat ferma d’accedir a determi
nades bases de dades de titularitat del Ministeri de l’Interior o d’altres que reque
reixen la seva tramitació i validació d’accés com a administrador únic a Espanya:
DNI, NIE-ADEXTTRA, Armes, Embarcacions, Registre de vehicles, IFADO (do
cuments falsos i autèntics on line), INTERPOL (Child Sexual Explotation Databa
se), entre d’altres. Fins el moment, el resultat de la sol·licitud ha estat negatiu.
Pel que fa a l’apartat d), la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya preveu una sèrie de mecanismes de coordinació
entre el cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya. L’article 24,
específicament, regula les informacions policials i l’obligació de la PG-ME i els
cossos de Policia Local de Catalunya de facilitar-se mútuament la informació que
sigui rellevant per al compliment de les funcions respectives. També preveu l’accés
al sistema unificat d’informació policial per les policies locals, que es materialitza
mitjançant la signatura del conveni de connexió als Sistemes d’Informació Policial.
Actualment, dels 214 cossos de policia local existents, 206 ja el tenen signat i 3 més
estan pendent de signatura.
En l’àmbit municipal, la Junta Local de Seguretat és l’òrgan col·legiat que, en
aquells municipis que disposen de policia local, estableix les formes i procediments
de col·laboració i coordinació general dels cossos i serveis de seguretat que operen
al municipi i, d’aquesta manera, esdevé el mecanisme principal de coordinació a
nivell institucional.
Per a la concreció operativa dels acords adoptats a la Junta Local de Seguretat
i com a òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació entre cossos poli
cials i serveis de seguretat en un territori, es conformen les Meses de Coordinació
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Operativa, que es configuren com a instrument ordinari per assegurar I’intercanvi
d’informació entre els cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi,
per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la normativa vigent i el
conveni subscrit. En aquestes Meses, el cap de l’ABP i els caps de les policies locals
del mateix territori competencial interactuen, convoquen reunions operatives periò
diques i determinen el traspàs d’informació a través de mitjans telemàtics, sempre
adaptant-se a l’heterogeneïtat i naturalesa de cada demarcació territorial.
En l’àmbit territorial de les regions policials es troben les Comissions Regionals
de Seguretat: els municipis d’una mateixa regió s’agrupen per elaborar plans de se
guretat i proposar-los a l’òrgan competent.
Des de la Sala Central o Regional de Comandament es realitzen comunicats i
difusions d’informació operativa a les policies locals.
Les policies locals tenen la possibilitat d’integrar-se en el Nucli d’Informació Po
licial (NIP) per compartir i nodrir la mateixa base de dades policial. A més, hi ha la
possibilitat per a totes elles d’integrar-se a la xarxa de radiocomunicacions d’emer
gència i seguretat Rescat., amb l’objectiu de que disposin d’un canal de coordinació
amb els altres serveis de seguretat i emergències que també utilitzen aquesta xarxa i
tinguin accés directe a la comunicació i intercanvi d’informació en calent en el marc
de l’operativa policial ordinària.
Com a reforç d’aquests mecanismes de coordinació i traspàs d’informació bidi
reccional, la PG-ME realitza diferents publicacions, com el butlletí setmanal d’in
vestigació, l’informe mensual específic per temàtica delictiva i els informes pun
tuals específics sobre l’operativa delinqüencial. Els responsables territorials de la
PG-ME determinen en quins termes transmeten aquesta informació a les policies
locals ubicades al seu territori d’influència.
També es realitzen sessions per la interlocució i la cooperació al Complex Cen
tral, sessions formatives de bones pràctiques i sessions formatives específiques so
bre actualitzacions legislatives. Específicament en l’àmbit del terrorisme, en el de
curs de 2015 al Complex Central de la PG-ME es van realitzar tres edicions de
conferències adreçades als comandaments de les policies locals de Catalunya per
informar de la situació de l’amenaça terrorista de l’islamisme radical i del POEA.
Posteriorment, la PG-ME va oferir elements de suport tècnic a les diferents poli
cies locals per facilitar el desenvolupament de la seva normativa interna pel que fa a
mesures antiterroristes, d’acord amb les especificitats de l’operativa de treball de
cada cos policial.
En relació amb la prevenció, detecció i investigació en l’àmbit de la radicalitza
ció pseudoreligiosa de caire gihadista, existeix una especial conscienciació sobre la
importància de la coordinació i el traspàs d’informació, fet que ha accentuat els me
canismes d’informació recíproca. En concret, l’any 2016 s’ha iniciat una dinàmica
de mútua col·laboració i traspàs d’informació que s’ha materialitzat recentment amb
la posada en marxa d’un programa anomenat Proderai (Procediment de Detecció
de la Radicalització Islamista) que pretén establir una metodologia de treball àgil i
eficient que permeti a la policia detectar possibles casos de radicalització islamista.
Aquest projecte, precedit d’una fase formativa ja completada, en l’actualitat continua
desenvolupant-se i ha establert un canal àgil per al traspàs d’informació recíproc en
tre els cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals per a l’intercanvi d’informació
en els casos que es detectin.
Per al desenvolupament dels objectius i l’adaptació d’aquest projecte es manté
contacte permanent entre les policies locals i les unitats dedicades a vigilància ter
rorista i hi ha a disposició de tots els cossos una bústia de correu de contacte gestio
nada per la PG-ME. També es comuniquen periòdicament a les policies locals els
Punts d’Interès Policial (PIP) relacionats amb la prevenció antiterrorista ubicats al
municipi de referència del cos de policia local a fi d’aconseguir una major eficiència
en la tasca preventiva orientada a l’amenaça terrorista. Així mateix, setmanalment
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els caps de les policies locals reben un document d’actualització de la valoració de
l’amenaça.
Pel que fa a l’apartat e), en el marc de l’adequació de l’equipament i la unifor
mitat de dotació dels Mossos d’Esquadra està previst que finalitzi en els pròxims
mesos el lliurament de guants antitall a tots els efectius. També es van incloure mi
llores de confortabilitat i comoditat en diferents peces de roba i calçat. Actualment
hi ha en curs diverses licitacions per a l’adquisició d’altres tipus d’equipaments i uni
formitats concretes per a unitats especialitzades.
A hores d’ara es continua treballant en diversos projectes d’estudi per renovar
diferents materials de protecció i millorar les prestacions i les característiques de
les peces de vestuari segons les necessitats que requereixen els diferents serveis de
la PG-ME.
En el cas de les fundes d’arma curta, la seva revisió exigeix un procés complex
amb unes especificitats concretes motivat per la diversitat de models de funda d’ar
ma curta existents entre els efectius policials. No hi ha cap normalització estan
darditzada que determini les proves de resistència a les quals s’han de sotmetre les
fundes de les armes per obtenir les màximes garanties de seguretat. La PG-ME ha
sol·licitat a un laboratori extern un estudi de proves de resistència a la tracció de les
fundes de dotació per detectar diferències de resistència entre els diversos models
existents i determinar quines característiques haurien de complir. Un cop conclo
guin els resultats de l’estudi, l’organització policial establirà els mecanismes de fis
calització, avaluació i control per a la revisió i la renovació del material, si escau.
Així mateix, determinarà les característiques que haurà de complir el material de
nova adquisició i, si calgués, el procés de substitució de determinades fundes
de dotació.
Amb relació a l’apartat f), cal especificar que els vehicles de trasllat de presos
penitenciaris ja disposen de càmeres de gravació integrades, com marca la norma
tiva vigent.
Actualment, s’estan valorant canvis en la normativa interna de la PG-ME per in
corporar dispositius d’enregistrament d’imatges als efectius que tinguin assignat un
Dispositiu Conductor d’Energia (DCE) que permetin enregistrar les intervencions
policials davant els possibles usos que se’n facin.
Per últim, també s’està estudiant la possibilitat d’incorporar dispositius d’enre
gistrament d’imatges en altres serveis, com ordre públic, i posteriorment valorar-ne
la seva extensió a la resta de serveis.
Quant als apartats g) i h), l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
ofereix permanentment als membres dels cossos de policia de Catalunya formació
continuada en reciclatge de la normativa de seguretat ciutadana, en les tècniques de
defensa i detenció, així com en les estratègies de prevenció i detecció del radicalis
me i de terrorisme gihadista, formació adreçada a les unitats de seguretat ciutadana
de la PG-ME i dels cossos de policia local de Catalunya.
En el programa d’activitats per l’any 2016 s’han previst diferents accions forma
tives per continuar formant de forma directa en aquest àmbit, així com per garantir
que, de forma descentralitzada i en el lloc de treball, pugui rebre aquesta formació
el major nombre d’efectius possible:
– S’han previst deu edicions del Curs d’actualització de seguretat ciutadana,
nou adreçades a membres de la PG-ME (està prevista la descentralització de dues
d’aquestes edicions) i una adreçada als cossos de policia local. L’objectiu d’aquest
curs és actualitzar les competències professionals de l’àmbit de la seguretat ciuta
dana per a l’exercici òptim de les funcions bàsiques policials; en el seu programa
formatiu s’inclou normativa d’interès per a les unitats de seguretat ciutadana, tècni
ques operatives, així com formació en el Programa de Detecció de la Radicalització
Islamista.
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– S’han previst, també, deu edicions del Curs de tècniques de control i arrest,
nou adreçades a membres de la PG-ME (amb previsió de descentralitzar dues de
les edicions) i una adreçada als cossos de policia local. L’objectiu del curs és adqui
rir els coneixements, les tècniques i les tàctiques de defensa personal policial, per
augmentar la pròpia seguretat i l’autoprotecció en la reducció i control de persones
cooperants i no col·laboradores, fent un ús eficient de la força i assolint la màxima
eficàcia amb els menors resultats lesius propis i de tercers. En el programa formatiu
s’inclou l’actualització de les tècniques d’intervenció policial, així com continguts
sobre situacions amb tirador actiu i intervenció en incidents terroristes.
– S’han realitzat tres edicions del Curs d’autoaprenentatge en línia sobre les actualitzacions legislatives de 2015, activitat que ha format a més de 1.600 alumnes
a través de la plataforma d’aprenentatge en línia ISPC en xarxa sobre les princi
pals novetats legislatives que afecten la seguretat ciutadana (principalment la Llei
4/2015).
– Per als membres dels cossos de policia local s’ofereix, també, diferents tallers
de curta durada sobre procediments policials concrets: Taller sobre identificació i
escorcolls, Taller sobre l’emmanillament, Taller sobre l’aturada, el control i l’escorcoll de vehicles, Taller sobre la custodia i el trasllat de persones detingudes i Taller
de bastó policial extensible. Aquests tallers continuen la formació rebuda sobre pro
cediments policials en el Curs de formació bàsica per a policies i serveixen per re
forçar i actualitzar aspectes concrets de la pràctica policial.
Enguany s’han programat dues noves accions formatives, de formació de for
madors, per tal de garantir una formació en cascada als membres de les unitats de
seguretat ciutadana, formació que hauria de ser constant en el temps i homogènia in
dependentment de qui la imparteixi i el lloc de realització. Per garantir aquesta ho
mogeneïtzació en la formació de procediments i intervencions policials, s’han pro
gramat tres edicions del Curs de formador/a tècnic policial adreçat als membres de
les Àrees de Recursos Operatius de la PG-ME que realitzen tasques de formació/en
trenament en les unitats de seguretat. Aquesta formació, de 65 hores lectives, té per
objectiu que assoleixin la competència professional de formadors en procediments
policials, tant pel que fa a la capacitació docent corn en la homogeneïtzació de com
es duu a terme la formació dels diferents procediments policials i de I’ús progressiu
de la força. Per fer-ho, es comptarà amb experts pedagogs i psicòlegs, així corn amb
agents experts en procediments policials.
També, s’han previst cinc edicions del Curs de capacitació docent per a caps de
torn, que té per objectiu capacitar aquests comandaments policials perquè formin
els seus equips, mitjançant els brífings que diàriament realitzen, en els procediments
rellevants relacionats amb la seguretat ciutadana, així corn en l’actualització de la
normativa que els afecti. Aquest curs, de 14 hores lectives, comptarà també corn a
formadors amb pedagogs i experts en gestió del coneixement.
Des de l’Escola de Policia de Catalunya s’està donant resposta a la formació a
mida que sobre aquesta temàtica sol·liciten els diferents cossos de policia local i tam
bé s’està potenciant la descentralització de la formació en funció de la demanada
rebuda, sempre que els recursos personals i tècnics ho facin viable i possible.
Pel que fa a l’apartat i), el pla de carrera professional per als efectius de la PGME aprovat per Acord del Govern de 24 d’octubre de 2006 es va dissenyar com un
sistema integrador de les diferents categories professionals i especialitats i recull les
seves característiques i gradació, com també les competències que es consideren
apropiades per a l’exercici eficaç de cada especialitat, els requisits necessaris per po
der accedir a l’especialitat i/o consolidar-la i les condicions de provisió dels llocs de
treball i de permanència en aquests. L’àmbit subjectiu del pla el formen les persones
funcionàries pertanyents a les escales bàsica i intermèdia i no inclou els efectius del
cos de Mossos d’Esquadra que ocupen llocs de treball que impliquen dur a terme
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funcions bàsiques policials, atès que és un pla pensat per als efectius que desenvolu
pen una especialitat professional.
Per tal de donar resposta a la demanda que els efectius de seguretat ciutadana de
primer nivell han reclamat durant els darrers anys, la Direcció General de la Poli
cia (DGP) va arribar al compromís, amb les principals organitzacions sindicals re
presentatives, de desenvolupar un pla de carrera professional específic per als efec
tius adscrits a llocs de treball de seguretat ciutadana. Així, en data 29 de gener de
2015, la DGP i les organitzacions sindicals amb representació en el Consell de la
Policia - Mossos d’Esquadra (SAP, SEIME, AFITCME i SICME) van subscriure
l’Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de
Mossos d’Esquadra, amb el 69% de la representació social present al consell de la
Policia-Mossos d’Esquadra. I en data 26 de febrer de 2016 es va publicar al DOGC
número 6819 l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 24 de febrer, pel
qual es ratificava l’acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de
serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.
L’esmentat Acord, en el punt 2.2, estableix el següent compromís:
Carrera professional a les unitats de seguretat ciutadana.
El Departament d’Interior, en el marc de les polítiques actives en matèria de
recursos humans orientades a la incentivació, la potenciació i el desenvolupament
personal dels membres de la PG-ME de funcions policials bàsiques, realitzarà l’any
2015 el disseny d’un sistema de valoració de la qualitat de l’activitat, del creixement
professional i de la valoració de la vàlua personal que permeti un progrés de forma
individualitzada a diferents nivells o estadis de valoració amb beneficis retributius
i no retributius associats, del personal adscrit a les unitats de seguretat ciutadana,
amb la participació de les organitzacions sindicals representatives. L’aplicació de
les mesures que comportin increment de despesa resta condicionada a la deguda
cobertura pressupostària.
L’aplicació dels beneficis no retributius que integrin la carrera professional es
posarà en funcionament durant el primer semestre del 2016.
Per donar compliment a aquest compromís es va crear un grup intern per l’estudi
i el desenvolupament del pla de carrera professional, integrat per professionals de
diferents àrees de la DGP amb la finalitat d’aportar una visió més transversal en el
disseny del que ha de ser el pla de carrera professional a les unitats de seguretat ciu
tadana. El grup ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut, com
a model de referència en la carrera professional horitzontal dels seus treballadors.
Després de prop d’un any de treball, el grup de treball va presentar un document
amb el benentès que havia de ser el punt de partida d’un pla de carrera professional
coherent i real des d’un punt de vista d’equilibri entre l’exigència i la recompensa, la
motivació i el premi, per als efectius destinats a les unitats de seguretat ciutadana.
A principis del mes d’abril de 2016 es va presentar el pla de reconeixement pro
fessional dels efectius de les unitats de Seguretat Ciutadana a totes les organitza
cions sindicals representatives del CME, sense distingir entre les que havien subs
crit l’acord de 29 de gener de 2015 i les que no ho havien fet, atesa la importància
d’aquest projecte i considerant oportú i necessari poder comptar amb la màxima
col·laboració i suport de tots els sindicats. A grans trets, es pot afirmar que totes les
organitzacions sindicals van rebre positivament el treball realitzat i el projecte pre
sentat pels representants de la DGP. Tot i això, els sindicats han presentant esmenes
i propostes de millora sobre aquest primer document, que en aquestes moments s’es
tan acabant de valorar.
Quant a l’apartat j), la PG-ME actua sempre d’acord a la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, que estableix, en el seu article 11, l’obligació per part dels agents del cos de
Mossos d’Esquadra de complir, en el desenvolupament de les seves funcions, amb
els principis d’absoluta neutralitat política i imparcialitat.
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Per altra banda, la PG-ME es manté sempre amatent davant d’un eventual ús
inadequat de la seva imatge i, quan ha estat necessari, s’ha reclamat la modificació
d’imatges i/o logotips aliens al cos, en atenció a les observacions realitzades per la
DGP.
Finalment, pel que fa a l’apartat k), els membres del cos de Mossos d’Esquadra
tenen el compromís i l’obligació de defensar la legalitat democràtica, amb neutralitat
política i imparcialitat. El seus agents serveixen la ciutadania amb absolut respec
te pels seus drets i llibertats, inclosa la llibertat de pensament i d’expressió, dins el
marc legal vigent i de forma independent a qualsevol consideració política.
Barcelona, 21 de setembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 24/XI, sobre el model universitari
390-00024/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 36452 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 27.09.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata
lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 24/XI, sobre el model universitari
(tram. 390-00024/11), us informo del següent:
Pel que fa al punt a d’aquesta moció, es manté el compromís assolit entre Govern
i universitats, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (compromís res
pectuós amb l’autonomia universitària), de no transformar títols de 240 crèdits en
títols de 180 crèdits.
Quant al punt b, el Govern manté el compromís d’avançar cap a la total equipa
ració a mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti. Aquest compromís
implica assumir els acords, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya,
de totes les parts (Govern, Universitats i representants dels estudiants), d’entrada
per garantir que el primer any de màster per als estudiants que hagin cursat 180
crèdits, tingui el mateix preu que en els graus. El desplegament gradual implicarà,
una vegada estudiat, el sistema de preus per renda i l’eficàcia del sistema de beques,
la possibilitat d’estendre aquest model de tarifació social també als Màsters. Final
ment, en el desplegament gradual d’aquesta política, que busca garantir l’estabilitat
financera de les universitats i, alhora, facilitar l’accés dels estudiants, d’acord a les
seves necessitats, als diferents nivells de l’educació superior, equiparar íntegrament
els preus de graus i màsters.
Pel que fa al punt c, excepte en unes poques titulacions (com per exemple Advo
cacia o Enginyeria Industrial), els màsters no són en cap cas una continuació directa
d’uns estudis previs, és a dir, no són un segon o tercer cicle. Els estudis de grau ja
integren, en la seva pràctica totalitat, les competències dels graduats i l’habilitació
laboral directa.
Graus i màsters persegueixen objectius formatius independents i molt diferen
ciats i, també són molt diferenciats els estudiants que accedeixen a aquests dos tipus
de títols i continguts formatius.
Recentment, AQU Catalunya ha presentat un estudi sobre la formació de màsters
a Catalunya en el que queda clar que el 75% dels estudiants que segueixen un màster
ho fan arribant-hi des del mercat laboral, compaginant aquest nou nivell de formació
amb la seva vida laboral i un 51% ho fan des de feines a temps complet.
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La realitat acadèmica i el sentit d’aquestes titulacions és que, excepte en aquests
pocs casos, els màsters no són continuïtat directa dels estudis de grau.
En tot cas, el sistema públic garanteix, sense excepció, l’existència d’una oferta
pública de màsters d’ampli abast i qualitat que els ciutadans poden escollir per donar
continuïtat als seus estudis públics de grau.
És un compromís inequívoc del Govern promoure totes les accions que siguin
necessàries perquè en el nivell de màster tampoc no hi hagi obstacles de caràcter
econòmic que n’impedeixin l’accés als estudiants que ho necessitin per qualsevol si
tuació, ja sigui com a continuïtat directa dels seus estudis de grau, o com un pas per
l’oferta formativa de persones provinents de l’atur com a oportunitat de revaloritzar
i actualitzar el seu CV per inserir-se laboralment.
Quant al punt d, no hi ha un dret universal a accedir en qualsevol títol que s’ofe
reix a les universitats, ni en grau ni en màster. Els criteris d’admissió són, això sí,
transparents: l’expedient acadèmic.
El que és important, i en això el Govern i les universitats estan compromesos,
com evidencien totes les dades, és que l’oferta pública sigui adequada a la demanda
en el conjunt del sistema i a les necessitats socials.
També es manté plenament el compromís d’assegurar l’adequació de l’oferta de
places públiques dels màsters que habiliten per a exercir professions concretes, com
evidencia el fet que el curs 2014/15, davant l’increment de la demanda de places per
als màsters de formació de professorat d’educació de secundària, el Govern i les uni
versitats van acordar un increment de 273 places addicionals.
Quant al punt e, un 75% dels estudis de màster a Catalunya són oferta regulada
pel preu públic, i un 25% per preu privat. L’oferta de places de les universitat públi
ques en màster és superior a la demanda (1 de cada 3 places ofertes en el sistema
públic no es cobreix), la qual cosa significa que l’oferta privada no existeix en detri
ment de la pública.
La voluntat del Govern i de les universitats és mantenir, com fins ara, una oferta
pública sòlida, potent i competitiva al més alt nivell internacional.
El nostre país té la singularitat que les universitats privades, per llei del Par
lament de Catalunya, pertanyen sense excepció al tercer sector: són entitats sense
ànim de lucre. Ni el Govern ni el Parlament han de condicionar la iniciativa privada.
En allò que es pot intervenir, i aquí el Govern sí que hi intervé, és en el fet de garan
tir que aquesta oferta també sigui de qualitat, a través dels processos de verificació i
d’acreditació de títols, i que s’ajusta als criteris de programació acordats per Govern
i universitats en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya.
En relació amb el punt f, la creació d’aquests espais de debat és una decisió ex
clusiva de cada universitat, emparada per la seva pròpia autonomia.
El compromís del Govern és donar suport a la creació d’espais de debat, i reco
llir i informar de les diferents experiències que s’estiguin posant en marxa a cada
universitat per tal de posar-ho a disposició del Parlament.
El principi d’autonomia empara les institucions universitàries davant possibles
intervencions del Govern i àdhuc del Parlament en aquest tipus d’aspectes del seu
funcionament com són l’autoorganització i llibertat acadèmica.
Pel que fa al punt g, en relació amb el que pot estar en mans del Govern, els es
tudiants participen de totes aquelles comissions en les que així està previst als esta
tuts del Consell Interuniversitari de Catalunya. Cal dir també que, d’acord amb la
Llei d’Universitats de Catalunya i els estatuts de les universitats, els estudiants te
nen garantida la seva participació en tots els òrgans de govern representatius de les
universitats.
Quant al punt h, els estudiants i els representants sindicals formen part de la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, que és l’òrgan de
participació i coordinació de la comunitat universitària per conèixer i avaluar els ob
jectius principals del sistema universitari de Catalunya. A més, els estudiants tenen
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representació en la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils i una comissió pròpia, la
d’Estudiants.
Com a conseqüència de l’aprovació del Reial decret 43/2015, que obre la porta
a modificar l’estructura actual dels estudis universitaris i planteja importants reptes
en la programació i el desenvolupament d’aquests ensenyaments, així com sobre la
seva organització en el conjunt del sistema universitari català, i donada la necessitat
d’encetar una reflexió oberta sobre la seva aplicació que permetés efectuar propos
tes amb consens i diàleg del conjunt del sistema universitari català, es varen crear 3
comissions: la Comissió de Garantia de la Qualitat Acadèmica, la Comissió de Ga
rantia del Finançament de les Universitats i la Comissió de Garantia de l’Accés dels
Estudiants. A totes elles, hi participen com a membres dues persones en representa
ció del Consell de l’Estudiantat de les Universitats de Catalunya.
Finalment, quant al punt i, cal posar de manifest que el Govern ha congelat els
preus públics universitaris per quart curs consecutiu.
El decret de preus públics universitaris per al curs 2016-2017 no aplicarà l’ac
tualització de l’IPC, d’acord amb la proposta presentada a la Junta del Consell In
teruniversitari de Catalunya, integrada pels rectors i els presidents dels Consells So
cials de les Universitats. Després del vistiplau d’aquest òrgan, el Govern va aprovar
el decret corresponent que afecta els preus dels serveis acadèmics i complementaris
dels ensenyament que presten les universitats públiques de catalanes i la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) per al pròxim curs.
La congelació dels preus públics universitaris, que ja es va aplicar el curs 20132014, respon a l’objectiu de facilitar l’accés als estudis. Així, per quart curs conse
cutiu, els preus màxims dels crèdits matriculats per primera vegada seran els matei
xos: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 euros pels de coeficient B; i
39,53 euros per als de coeficient C. El Govern dóna així compliment al compromís
de mantenir els preus dels crèdits matriculats per primera vegada després de l’apli
cació, al 2012, del sistema de tarifació social, que estableix el pagament en funció
del nivell de renda familiar. Un mecanisme que garanteix que ningú no quedi fora
de la universitat per motius econòmics.
També es congelen els preus en les repeticions de matrícula, màsters, doctorats i
serveis acadèmics administratius. En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exer
cici d’activitats professionals regulades, continua l’opció de rebaixa de fins a un 30%
sobre el preu del crèdit. Així, es mantenen els dos preus diferenciats entre els estudis
que habiliten (41,17 euros/crèdit) i els que no habiliten (65,87 euros/crèdit, suscepti
ble a la bonificació del 30%).
Barcelona, 20 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe d’activitats de la trenta-quatrena campanya del Conveni entre
la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Defensa i altres institucions
relatiu a les rutes d’aproximació al patrimoni cultural de Catalunya
335-00009/11
PRESENTACIÓ: DG RI I AMB EL PARLAMENT, DEL DEPARTAMENT D’AFERS I
RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA
Reg. 36105 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.09.2016

A la presidenta del Parlament

Senyora,
Em plau fer-vos a mans en annex d’un CD amb l’informe d’activitats de la 34a
Campanya/2015, del Conveni Generalitat de Catalunya - Ministerio de Defensa i
altres institucions.
Ben cordialment,
Barcelona, 9 de setembre de 2016
Carme Garcia i Suàrez, directora general de Relacions Institucionals i amb el
Parlament
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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